
53. árverés, Bródy Sándor könyvtárából.  2022. szeptember 24. 
 
1. ABA-NOVÁK [Vilmos] 
Huszonnégy kép — Venti quattro quadri — Twenty-four pictures. 
Gyoma, 1932. Kner. 6 sztl. lev. 16 t. (24 képpel). 314 mm. 
„Csókássy Istvánnak minden szimpátiával” dedikált példány! 
Számozott (250/76), aláírt példány! 
Csókássy István festőművész életrajza eddig feldolgozatlan: Az 1926-tól a 
SALON, társadalmi, szépirodalmi és művészeti lap kiadótulajdonosa és 
szerkesztője lett. Festményeiből több kiállítást is rendezett: 1936-ban 
Egerben, 1938 decemberben a Budapesti Orvosi Kaszinóban. Elhunyt 1940. 
Kiadói félvászon-kötésben. Ritka Kner nyomdatermék. Lévay - Haiman: 1.446.; Borda: Haiman 1. 50.000,-          ►        220.000,- 
 

17. ASSISI Szent Ferenc 
- - virágos kertje. Fioretti. Ford. [bev. és jegyz. ell.] Kaposy József. 
(Bp. 1921. Genius.) XXXIX, 348 l. 252 mm. 
A 79. számú példány, géppel számozva. Lapszámozáson belül Végh Gusztáv 18 
egészoldalas, fametszetű illusztrációjával és záródíszével. A címlap is Végh Gusztáv 
munkája. 
Aranyozott, kiadói egészbőr-kötésben, mely egy Grolier-kötés másolata a Gottermayer 
műhelyből. Szép példány, eredeti karton-tékában.                 20.000,-          ►        70.000,- 
 
22. BABITS Mihály 
Jónás könyve. [Költemény.] 
Bp. [1939]. Nyugat (Hungária Nyomda). 20 lev. 248 mm. 
Első kiadás! 
Az első levélen a költő ajánlása: „Szerb Antalnak 
szeretettel Babits Mihály”. 
Készült külön e célra gyártott finom famentes papíron. 1000 
számozott példányban ez a 29. számú, Babits aláírásával! 

A kötetet Kner Albert tervezte. Kiadói félvászon kötésben, az első kötéstáblán címképpel. 100.000,-          ►        1.100.000,- 
 
30. BALÁZS Béla 
Hét mese. 
Gyoma, (1918), Kner. 200 l. 3 sztl. lev. 215 mm. 
A borítón 1917-es kiadási év szerepel. 
Kiadói? aranyozott, bordázott gerincű egészbőr-kötésben, felső tábláján Kozma Lajos 
tervezte bőrintarziás illusztráció, ugyanaz a motívum, amely a borítón is szerepel. 
Gyönyörű, egyedi darab, jelentéktelen sérülésekkel. Ezt a kötésváltozatot Lévay-Haiman 
(1.274) nem említi.                                                                30.000,-          ►        120.000,- 
 
86. (DÖBRENTEI Gábor) 

A' kis Gyula könyve vagy fiú és 
leány gyermekek számára írt 
elbeszéllések. 
Pesten, 1829. Wígand Ottó. 1 t. 
(címképmetszet: M. Hofmann 
munkája), 4 sztl. lev. 267 
[helyesen 266] l. 1 lev. 170 mm. 
Első kiadás. Az egyik leg-
korábbi magyar gyermekkönyv. 
Magyarországon a XIX. század harmincas-negyvenes éveiben 
megerősödtek a törekvések a népnevelés megújítására. A fellendülő 
lélektani és pedagógiai irányzatok nyomán született meg e mű is. 
Szerzője az otthoni nevelés segédeszközének szánta, fontos 
alapismereteket közöl rövid, érdekes olvasmányokban. Későbbi félbőr-
kötésben, gerincvignettával. Az eredeti, Sümeg várát és Füredet 
ábrázoló kőnyomatú borítók (kissé körülvágva és megkopva, de!) 
belekötve. Szüry: 1005.; Drescher: 90.     24.000,-          ►        95.000,- 

 
99. GUNCSER [Nándor] 
Grand Circus - -. 
Cluj-Kolozsvár, 1924. Szerző. 3 t. (címlap, ajánlás, bevezető) + 45 t. (feliratos 
hártyapapírral védett erotikus - helyenként pornográf - rajzok). 212 X 245 mm. 
(haránt alakú). 
A hódmezővásárhelyi születésű, Erdélyben működő grafikus, karikaturista 

albumát néhány névre szóló, 
számozott példányban adta ki. 
„Ezt a példányt Semlyén Tivadar 
úrnak ajánlom baráti tisztelettel. 
Cluj-Kolozsvár, 1924. augusztus 
1.” A művész kék ceruzás 
autográf aláírásával. 
Aranyozott, kiadói, picit sérült 
bőrkötésben. 
     80.000,-          ►        85.000,- 



139. Röpke Lapok. XVIII. évf. 1 szám. Uj báli meghivó-minták Kner 
Izidor gyomai könyvnyomdájából. 
Gyoma, (1923.) Kner Izidor. 26 t. (nagyrészt színes). A minták nagy 
része Geiger Richárd nevéhez fűződik, mellette – többek között – 
Örkényi István és Divéky József munkái is megtalálhatók. 
Javított, színes, kiadói papírborítóban. Lévay – Haiman: 2.62. 
                                                            20.000,-          ►        55.000,- 
 
155. GUNDEL Károly 
A vendéglátás mestersége. Gyakorlati gasztronómia. Írta - - 
vendéglősmester. 
Bp. 1940. Singer és Wolfner. VIII, 337 l. 1 t. (kihajtható). 234 mm. 
Első kiadás. Dezső 496. 
„Zimmer Ferenc úrnak régi, kedves barátomnak… őszinte 
nagyrabecsülésem és szeretetem jeléül” dedikált példány! 
Kiadói egészvászon-kötésben, szép példány. 
                                                      15.000,-            ►        100.0000,- 

 
 

173. GERS, Paul 

En 1900. (Préface de Léon Bourgeois.) 

Edité pour "LE MATIN". 

Corbeil, [1901.] Crété. 298 l. 1 sztl. lev.  

A szerző által aláírva! 
Ferenc József példánya lehetett, a 
kötéstáblán a következő, aranyozott 
ajánlás: „A S. M. Francois Joseph I. 
Roi de Hongrie. Hommage trés 
respectueux des auteurs.” 
Rendkívül gazdag képanyaggal. A 
századfordulót bemutató kötet 
bebarangolja az egész világot, az 
Osztrák-Magyar Monarchia, köztük 
Magyarország leírása a 49-70. 
oldalakon olvasható. 
Korabeli, aranyozott egészbőr-
kötésben, körül aranyozott 
élmetszéssel, enyhén kopottas 
példány. Egyedi ritkaság! 323 mm. 
            50.000,-          ►        260.000,- 

 
187. Három csepke könyvek. 
1. Király György - Egy özvegyasszonyról és egy katonáról való história mellyet egyéb régi trufákkal azaz mind víg és szomorú 
történetekkel egyetemben mindeneknek örömére és okulására egybegyűjtött Király György deák. Gyoma, 1920. Kner Izidor. 2 sztl. 
lev. 83 l. 4 t.  
Megjelent összesen 620 kézzel számozott példányban; ebből 21-től 65-ig egészbőrbe kötve. Ez az X-ik példány, tehát nem 
sorszámozták, a leírástól eltérően betűjelet kapott. 
Kiadói egészbőr-kötésben, felül festett lapszélekkel, gerince enyhén megfakult. 
2. Heltai Gáspár - Király György - Egy nemes emberről és az ördögről való história mellyet egyéb fabulákkal és lött dolgokkal 
egyetemben Heltai Gáspár irásiból kiszedegetett és ím újra napfényre bocsátott Király György deák. Gyoma, 1920. Kner Izidor. 2 
sztl. lev. 83 l.  4 t. Megjelent összesen 620 kézzel számozott példányban; ebből az első 20 példány pergamenkötésben. Ez a 10-ik 
számú példány. 
Kiadói egészpergamen-kötésben, a gerinceken kézzel írott címfelirattal, felül festett lapszélekkel. 
3. Király György - Az Miasszonyunk Szíz Mária csodáiról való hét legenda mellyeket egynihány szenteknek életeknek rövid 
históriájával egyetemben több régi magyar manuskriptumokból kiszedegetett Király György deák. Gyoma, 1920. Kner Izidor. 2 szt l. 
lev. 83 l. 4 t. Megjelent összesen 620 kézzel számozott példányban; ebből az első 20 példány pergamenkötésben. Ez a 10-ik 
számú példány. 
Kiadói egészpergamen kötésben, a gerinceken kézzel írott címfelirattal, felül festett lapszélekkel. 
Mindhárom kötetben Kozma Lajos 4 egész oldalas, fametszetű, kézzel színezett illusztrációjával és könyvjegyeivel. A táblák kézi 
színezését Kner Erzsébet és Kner Albert végezte. Lévay-Haiman 1.291-1.293. 
Az első kötet kicsit fakó gerincű egészbőr- a 2-3 kötetek szép állapotú egészpergamen kötésben. 50.000,-          ►        320.000,- 
 

             



190. HELTAI Jenő 
Az ezerkettedik éjszaka. Mesejáték. Fáy Dezső festőművész huszonegy illusztrációjával. 
(Bp.) 1939. Athenaeum. 193 l. 225 mm. 
Az előzéklapon Heltai Jenő és az 1939. április 26-án, a Magyar Színházban tartott 
ősbemutató színészeinek: Peéry Piri, Földényi László, Szakáts Zoltán, Tahy Anna Mária, 
Dobos Anny, Hajmássy Miklós, Bilicsi Tivadar, Törzs Jenő aláírásával. 
A Népszava, 1939. ápr. 27-iki számában így számolt be az ősbemutatóról: „Az ezerkettedik 
éjszaka" Heltai Jenő új mesejátéka a Magyar Színházban. „Heltai Jenő „Az ezerkettedik éjszaká"-
val megalkotta „A néma levente" ezidei változatát és ennél nagyobb elismeréssel aligha 
könyvelhetjük el a szerda esti bemutatót… A Magyar Színház a Heltai-játék előadásával igazán 
nagyszerűt produkál és itt mindent megelőzően a pazar díszleteket kell a teljes elismerés 
osztályzatával jutalmaznunk. (A díszleteknek Upor Tivadar, a kosztümöknek Zsindelyné, Tüdős 
Klára a tervezője.) A rendezés, a közben megbetegedett Hevesi Sándor munkája, is kitűnő. (A 
bagdadi utcai jelenet mozgalmassága, elevensége rendezői mestermű.) De kitűnő az együttes is, 
valóban méltó a színpadi költeményhez. Tahy Anna Mária (Laila) nehéz feladatát olyan művészi 
öntudattal, finom egyszerűséggel oldja meg, hogy ezzel teljesen igazolta azokat, akik — miután 
Bajor Gizi kénytelen volt lemondani a Magyar Színházban való vendégszereplésről — őt szemelték 
ki erre a nagy kvalitásokat igénylő szerepre. A két zsivány közül főként Bilicsi Tivadar, de Hajmássy 
Miklós is groteszk humorával állandó derűt áraszt. Törzs Imre (Almalik szultán), Peéry Piroska (Fatumah, szintén nagyon nehéz 
szerep!), Dobos Anny (Sarazád) és a többi, kisebb szerep hordozói is kitűnőségei az együttesnek. Heltai mesejátékának a 
szerdaesti bemutatón zajos, nagy sikere volt, amely előreláthatóan tartósnak bizonyul majd…” 
Kiadói illusztrált félvászon-kötésben, szép állapotban. A szerző és a színészek aláírásával ellátott kötet becses ritkaság: 
könyvárverésen egy másik példány egyszer, 1988-ban, az ÁKV 28. árverésén szerepelt.                    50.000,-        ►        120.000,- 
 

217. IGNOTUS [Veigelsberg Hugó] verseiből. 
Bp. 1918. Nyugat. 116 l. 1 t. (Ha te úgy szeretnél c. versének kézirata.) 220 mm. 
E könyvből merített papírra 150 külön számozott példány nyomatott, ez az 50., kézzel 
számozva! 
Grangerizált példány! 
A 15. lap elé vékony csíkban (a papír félbehajtva a hajtásnál) beragasztva: Ha te úgy 
szeretnél… c. költeményének autográf, aláírt, letisztázott kézirata! Csodálatos! (A 15. lapon 
kezdődik a vers nyomtatott változata.) 
A kötet végébe kötve, Gellért Oszkár: Ignotus novellái és versei c. tanulmánya. Megjelent: 
Nyugat 1918. 6. sz. 515-522. l. 
A hátsó szennylapon „Árverési csarnok raglap 6649”. A hátsó kötéstáblára ragasztva: Felhívás. 
(Ignotust a Központi Városházára idézik, fenyegetőzve, ha nem jelenne meg…, kelt Bp. 1920. 
ápr. 12.) 
A Posta Takarék Pénztár 1939-40-ben árverezte Szalay József (1870-1937) szegedi 
rendőrkapitány hagyatékát (Ő volt a grangerizálás egyik legjelesebb hazai művelője.), az 1939-
es könyvaukciós katalógus 119. oldalán az 1368. tételszám alatt szerepel 50. számú 
példányunk- azonban a kézirat beragasztást nem jelzi. 
Kiadói egészbőr-kötésben, a gerincénél kissé megfakult.              50.000,-          ►        400.000,- 
 
222. JANCSOVICS István 
Kirándulás Istambolba. 
Pest, 1864. Landerer és Heckenast. 121 l. 16 t. (acélmetszet, hártyapapírral), 1 térk. (kihajtható). 
227 mm. 
A térkép: "Velencze városának és vidékének térképe." 
Jancsovics István evangélikus lelkész, utazó, szótáríró, pomológus. (1811, Alberti – 1893, 
Szarvas.) Iskoláit Mezőberényben, Pozsonyban és Bécsben végezte. 1837-ben a Békés megyei 
Szarvason lett evangélikus lelkész és gyakorlatilag egész életében ezt a hivatást látta el. 
Szeretett utazni, bejárta Európát, volt Törökországban, Észak-Amerikában. Úti élményeinek 
publikálása mellett gyümölcstermesztéssel foglalkozott, emellett szláv – magyar nyelvészeti 
kutatásokat folytatott. 

Isztambuli utazásáról, az ott látottakról és az átélt élményekről mesél a „Kirándulás Istambolba” című művében. A szerző a mű  
előszavában elmeséli, hogy eredendően nem kívánt könyvet írni az utazásáról, de aztán az út során olyan hatás érte (a német 
atyafiak bőszen jegyzeteltek), amely miatt végül megszületett a már említett mű. Útjának állomásai: Bécs, Semering, Grácz, Triest, 
Korfu, Syra, Konstantinápoly (49-91. l), Smyrna, Athén, Zante, Velencze. 
Kiadói, dúsan aranyozott egészvászon-kötésben, a gerincen, felül apró sérüléssel, nagyon jó darab. 24.000,-          ►        70.000,- 
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251. KARINTHY Frigyes 
Tanár úr kérem. Képek a középiskolából. Vértes Marcel rajzaival. 
Bp. (1916). Dick M. („Ujságüzem” ny.). 185 l. 3 sztl. lev. 170 mm. 
Első kiadás! Szövegközti rajzokkal. 
Fűzve, kiadói borítóban, körülvágatlan, szép példány. 15.000,-          ►        70.000,- 
 
264. KELETI Arthur 
A kámzsás festő strófái. [Versek.] Rajzokkal csinosította Gulácsy Lajos. 
Budapest, 1912. Benkő udv. könyvkereskedő kiadása („Jókai” ny.) 63 l. 172 mm. 
Első kiadás! 
Dedikált: „Boros Mihály szerkesztő urnak mély tisztelettel ajánlom ezt az első kis könyvemet. K. A. 1926. szept. hava.” 
Boross Mihály (1877 – 1945.) író, újságíró, forgatókönyvíró, esztéta, MÁV-főmérnök, asztrológus, az Esti Kurir kritikusa. 
Keleti Arthur első verseskötete. Oldalszámozáson belül Gulácsy Lajos 10 egész oldalas és 3 szövegközti rajzával illusztrált. 
Provenienciája (is) kitűnő: Belső táblájába ragasztva Pál Ferenc ex librise. Dr. Békefi Gyula bélyegzőjével. Hátsó táblájába 
ragasztva a Balzac utcai Borda Antikvárium vignettája. 
Kiadói, bordázott gerincű bibliofil félbőr-kötésben, két csinos, aranyozott gerincvignettával. 30.000,-          ►        60.000,- 
 
271. Képek Magyarország állattenyésztéséből. - Bilder aus der Thierzucht Ungarns. - L'élevage en Hongrie specimens de gros et 
de menu bétail. Horses, Cattle and Scheep [sic!] of Hungary. 
Bp. é. n. Erdélyi. 100 l. 100 t. 265 X 345 mm. 
/1896-iki ezredéves állatkiállítások emléke./ 
Négynyelvű címlappal és a képek négynyelvű ismertetésével. 
Kiadói egészvászon-kötésben, kartontokban, haránt alakú, ritka dokumentum. Nagyon szép példány. 15.000,-     ►     300.000,- 
 
277. KNER, Emerich [Imre] 
Ludwig Kozma als Buchkünstler. Sonderabdruck aus dem Gutenberg-Jahrbuch 1930. 
[Mainz, 1930, Rutzen. – Kner, Gyoma.] 32 l. 293 mm. 
Szövegközti és egészoldalas, részben színes képekkel. A képmellékleteket a Kner ny. készítette. 
[Kner] „Imrének testvéri szeretettel [Kozma] Lajos 1930. IX. 4.” 
Kiadói félvászon kötésben, a gerinc felfeslett. Kiadói, kissé sérült karton-tékában. 
Lévay–Haiman: Ø.                                                                          50.000,-          ►        120.000,- 

 
290. KOSZTOLÁNYI Dezső 
Négy fal között. Költemények. Kürthy György rajzaival. 
Budapest, 1907. Pallas Részvénytársaság nyomdája. 185 l. 212 mm. 
„Horváth Henriknek, a neves német írónak, fordítómnak, barátomnak a mi 
halhatatlan, fiatal művészbarátágunk emlékéül” dedikált példány! 
Első kiadás. Kosztolányi Dezső első verseskötete. A még befutás előtt álló költő 
számos szerkesztőségnek elküldte saját kiadásában... megjelent művét. Kötetünk kapott 
kedvező kritikát például a Pesti Naplótól is, de a leghíresebb ismertetés a Budapesti 
Napló újságírójáé, Ady Endréé, aki nem kegyelmez a feltűnt 
riválisnak. A Négy fal között az évtizedes Ady–Kosztolányi 
ellentét kiváltó oka. Oldalszámozáson belül Kürthy György öt 
egészoldalas szecessziós grafikájával illusztrált. 

Fűzve, restaurált (a gerinc és az alsó tábla pótolt) kiadói borítóban, körülvágatlan példány, ritka. 
                                                                                                              100.000,-          ►        900.000,- 
 
292. KOSZTOLÁNYI Dezső 
Szegény kisgyermek panaszai. 6. kiad. 
(Bp. 1923.) Genius. 80 l. 127 mm. 
Megjelent 20 példány egészbőr-kötésben, ez a 19., kézzel számozva, Kosztolányi zöld tintás 
aláírásával! 
Elöl az előzéklap kitépve (hiányzik); a durva tépés következtében a belső tábla papírbélése is 
megsérült. Kiadói, kissé kopott egészbőr kötésben.                                50.000,-          ►        400.000,- 
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298. KÖLCSEY Ferencz 
- - naplója 1832-1833. Első kiadás. 
Budapest (sic!), 1848, Dobrossinál. 1 sztl. lev. 173 l. 214 mm. 
Az OSZK példányára írt jegyzet szerint: készült 1847-48-ban egy földalatti titkos nyomdában censura nélkül. Keletkezésének 
körülményei máig homályban maradtak… 
Kölcsey műveinek kritikai kiadása (K. F. minden munkái. Országgyűlési írások. Országgyűlési napló. Szerk. Völgyesi Orsolya. Bp. 
2000. 246–257. p.) több lehetséges verziót is felvázol. Az eredeti kéziratot a család (Kölcsey Ádámné) őrizte, tőle vásárolta meg 
kiadás céljából az 1847 végén alapított Magyar Irodalomterjesztő Társulat (Fényes Elek, Vahot Imre, Erdélyi János, Garay János 
és mások). Egy másolatot Wesselényi Miklós őrzött, aki rövid időre kölcsönadta Kossuth-nak – erről valószínűleg újabb 
másolatokat készítettek. 
A Pesti Divatlap 1846 és 1848 között több részletet is közölt a naplóból, feltehetően a Wesselényi-féle példány alapján, de a 
szöveg nem került be az 1840–48-as Kölcsey összkiadásba, melyet Szemere Pál, Szalay László és Eötvös József állított össze. A 
kolofon adatai alapján valószínűsíthető, hogy nem a Társulat (holott meghirdette a Pesti Divatlapban), hanem Dobrossy István egy 
be nem jelentett kézisajtóval készítette el a kiadást. Dobrossy Kazinczy Gábor és Erdélyi János iskolatársa volt Sárospatakon, 
később ügyvéd lett (többek között Táncsicsé), hírlapíróként dolgozott a Pesti 
Divatlapnál, barátja és munkatársa volt Kossuthnak – így kerülhetett hozzá a napló 
Wesselényi megjegyzéseivel ellátott kézirata, mely a megjelent kötet alapjául szolgált. 
Szüry 2667. Studio 31/420. 
Pár helyen aláhúzás, néhány lapon kisebb foxing. 
Korabeli, aranyozott gerincű egészvászon kötésben, jó példány.  24.000,-  ►  160.000,- 
 
 
307. KRÚDY Gyula 
Napraforgó. Regény. 
Budapest, 1918. Kultura. (Jókai és Löbl Mór ny.) 2 sztl. lev. 364 l. 158 mm. 
/A Kultura regénytára XXVIII./ 
Dedikált példány: „Keresztes Edének, emlékül a sok jó és szép margitszigeti 
napokért. Krúdy Gyula 1919. Ujév.” 
Keresztes Ede vendéglős, a felső-margitszigeti Nagyvendéglő bérlője a tizes-huszas 
években. (Kelecsényi László: Krúdy Gyula kézjegyei. Budapest, 2003.) 
Korabeli félvászon kötésben, gerincén aranyozott címkével.   150.000,-    ►    650.000,- 
 
326. LISZT Ferencz 
A czigányokról és a czigány zenéről Magyarországon. 
Pest, 1861. Heckenast. 2 sztl. lev. 328 l. 172 mm. 
A neves zeneszerző fontos munkája először franciául jelent meg (Des Bohémiens et de leur musique en Hongrie) 1859-ben. Ez az 
első magyar nyelvű kiadása. Ugyanebben az évben németül is napvilágot látott. 
A borítón Kacziány [Géza] tulajdonosi névaláírása. 
Fűzve, kiadói borítóban. Gondosan restaurált példány, új, az eredeti papírral harmonizáló gerinccel. 50.000,-          ►        65.000,- 
 
337. (Gyepkönyv 1832.) 1832-ki jelentés a’ Magyarországi Állattenyésztő Társaság munkálódásairól. A’ választottság nevében 
kiadta gróf Andrássy György és Tasner Antal. 
(Pesten), [1832], (Petrózai Trattner J. M. és Károlyi István Könyvnyomtató-Intézetében). 1 sztl. lev. 92 l. 1 sztl. lev. 196 mm. 
Az első lóversenyt 1827-ben rendezték Pesten. Az első három évről szóló tudósítás Széchenyi nevéhez fűződik, de a későbbiek 
összeállítói is közvetlen környezetéből kerültek ki. Az 1825-ben alakult Pesti Lóversenyző Társaság Széchenyi javaslatára 
változtatta nevét 1830-ban Magyarországi Állattenyésztő Társaságra. Az első borítón és a címlapon „Gr. Széchenyi István 
hagyatéka” feliratú bélyegzéssel, a címlapon emellett a „Storno-Levéltár” kitöltetlen bélyegzése is szerepel. 
Fűzve, feliratozott kiadói borítóban. 30.000,-          ►        70.000,- 
 
338. (Gyepkönyv.) 1843-ik évi Jelentés a Pesti Lovar-Egylet munkálódásairól. (17-dik év.) A választmány nevében kiad. 
Szekrényesy Dániel. 
(Pest, 1843), ny. n. 43 l. 1 sztl. lev. 210 mm. 
A kötéstáblán és a címlapon „Gr. Széchenyi István hagyatéka” feliratú bélyegzéssel, a címlapon Storno-Levéltár-bélyegzéssel. 
(Storno 123.) 
Kiadói, (gerincén javított) papírkötésben. 30.000,-          ►        55.000,- 
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374. SIDNEY, S[amuel] (1813-1883) 
The Book of the Horse. Thorough-Bred, Half-Bred, Cart-Bred. Saddle and Harness, British and Foreign… (Second, New Edition.) 
London, Paris & New York, [1890?] Cassell, Petter, Galpin & Co. X l. 608 l. 25 t. (hártyapapírral védett, színes chromolitográfiák)  
Szövegközti fametszetekkel is gazdagon illusztrálva. Komplett példány! 280 mm. 
Kiadói, aranyozott egészvászon-kötésben, gyönyörű darab, a kötésen kisebb sérülésekkel, kopottsággal. 24.000,-    ►    75.000,- 
 
 
379. SZÉCHENYI István, gróf 
Lovakrul. 
Pesten, 1828. Petrózai Trattner. 4 sztl. lev. IV, (5)-245 l. 233 mm. 
Első kiadás. A szerző első nyomtatásban megjelent könyve. Több kisebb munka után ebben foglalja össze a lótenyésztés 
színvonalának emelésével kapcsolatos javaslatait, köztük a lóversenyek rendezésére vonatkozó elképzeléseit. 
Tartalma: A’ Lóállapotja Magyar Országban. – A’ Lóállapotja Angliában, annak eredete és történetei, és a’ Lótenyésztés által való 
nyereség. – A’ Lónak a’ Futtatáshoz való elkészítésérül, és a’ versenezésrül. –A’ Tenyésztés némelly Fővonásai. – Mit kellene 
tehát nekünk tenni. 
Kiadói, sérült, de javított (a felső tábla felső harmada új papírpótlásban, a gerinc és az alsó tábla új) papírborítóban, körülvágatlan 
példány. Új gerincvignettával. Szentkirályi: 107. 150.000,-          ►        260.000,- 
 
 
380. SZÉCHENYI István, gróf 
Néhány szó a' lóverseny körül. 
Pesten, 1838. Heckenast. 2 sztl. lev. 240 l. + Errata. 228 mm. 
Első kiadás. Az első hazai lóversenyt 1827-ben rendezték. A következő években a fejlődésnek indult magyar lósport számos 
lekicsinylő külföldi kritikát kapott. Ezekre, különös tekintettel a Marmont herceg "Reise durch Ungarn, Siebenbürgen" című 
művében megfogalmazottakra válaszul született e munka. 
Dobák Géza könyvtárából: ex librisével és bélyegzőlevonatával. 
Aranyozott gerincű, XX. századi félbőr-kötésben. Szentkirályi: 123. 200.000,-          ►        420.000,- 
 
 
381. TACQUET Iean (Jean) 
Philippica. Qu haras de cheuaux, de - - . 
Escuier, Seigneur de Lechene, de Helft &c. 
Anvers [Antwerpen], 1614. Robert Bruneau. 
276 l. 4 sztl. lev. 240 mm. 
A kötetben található 3 rézmetszetű tábla: A 
lapszámozáson belül a díszcímlap és a 
következő lapon a szerző portréja. Önálló 
tábla a 174. lap után kötve. Hiányzik 2 dupla 
méretű lovaskép (ugyanarról a lóról, csak az 
egyik kép szövegkörnyezetben) tábla (a 142. 
lap után és a végéhez kellett volna kötni). 
Kitépés nyomai nem látszanak, példányunkba 
nem kötötték bele. 
A Philippica az első francia nyelvű, 
lótenyésztéssel foglalkozó értekezés. A 
történészek szerint tartalma 16. századi 
ismereteket reprezentálja. Szerzője egy 1558 
körül született flamand úriember Tacquet, aki 
maga is tenyésztő. A könyv huszonhárom 
fejezetének csak egyharmada foglalkozik 
tenyésztéssel. A többi fejezetben Jean Tacquet a lóválasztással és az adottságokkal foglalkozik. Érdekli a lópszichológia is, az 
ápolásról és a takarmányozásról is tárgyal. Olyan ókori szerzőket idéz, mint Cicero, Hérodotosz, Plinius, Sztrabón vagy Varro… 
A könyv ritkaságát jelzi, hogy Paul Lacroix: Essai d'une bibliographie des livres français perdus ou peu connus… (1880) című 
elveszett, vagy ritka könyvek jegyzékébe felveszi a művet (94. tétel a115-ből). 
Korabeli, aranyozott bordázott, restaurált gerincű egészbőr-kötésben, szép példány. 150.000,-          ►        400.000,- 
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386. WESSELÉNYI Miklós, báró 
Teendők a lótenyésztés körül. 
Kolozsvártt, 1847. Barráné és Stein. 2 sztl. lev. 71 l. 210 mm. 
Első kiadás. A szerző 1822-ben, Széchenyivel együtt tett angliai útja során tanulmányozta az ottani lótenyésztést, és tapasztalatai 
alapján alakította át a nagyapja által alapított híres zsibói ménest. A témában már 1829-ben is megjelentetett egy munkát (A' régi 
hires ménesek egyike' megszünésének okairól). 
Fűzve, kiadói borítóban, az alsó tábla alja 18 mm-es csíkban javítva. Szép példány! 100.000,-          ►        240.000,- 

 
418. MEDGYES László 
Aranyfüst. 
Bp. 1913. Ráth Mór. 88 l. 1 sztl. lev. 230 mm. 
Lapszámozáson belül a művész 20 egészoldalas rajzával. Számozott (141./51-250) példány. 
Medgyes László (Budapest, 1892 - ?) expresszionista festőművész. Művészi tanulmányait Budapesten végezte. 1917-ben, Figurák 
címmel grafikai albuma jelent meg, tíz színes litografált lappal. 1919-ben kollektív tárlaton mutatta be műveit a Ma kiállító 
helyiségében. A húszas évek elején Franciaországban telepedett le, de dolgozott New Yorkban is. 1926-ban Párizsban szcenikai 
iskolát nyitott, a festés mellett elsősorban díszlettervezéssel, belsőépítészettel és reklámgrafikával foglalkozott. 
Aranyfüst c. prózában írt költeményeit Tóth Árpád mutatta be a Nyugat 1914. 7. számában. 
Kiadói félpergamen-kötésben, biliofil példány. 30.000,-          ►        150.000,- 
 
426. MIKSZÁTH, Coloman [Kálmán] 
The good people of Pawlocz. With and introduction of Clifton 
Bingham. 
London, é. n. [1890.] Dean & Son, 99 l. 15 egészoldalas- 
hártyapapírral védett illusztrációval. 367 mm. 
A jó palócok. magyar kiadása a Légrádynál jelent meg 1890-ben. 
Kiadói, illusztrált, festett, aranyozott egészvászon kötésben, gyönyörű 
példány.                                                 24.000,-          ►        55.000,- 
 
 
443. Az önn' maga tapasztalásából tanító okos, gondos és értelmes 
Kertész. A' vagy eggy csalhatatlan Kertész-Könyv, még az 
ollyanoknak is, a' kik a' Kertészségben járatlanok, és Veteményes, 's 
Gyümöltsös Kertjeiket magok ültetik, mívelik, és abból hasznot látni 
akarnak. Ehez járúl eggy a' szobában, kivált télen által szoros helyre 
szorított Virágos Kertecske. A' legjelesebb Kertész-könvyvek' 
használása után kiadta I. B. M. Magyarra fordította Sz. J. O. D. [Szabó 
József]. 
Kassán, 1824. Vajda Pál (Werfer Károly ny.) 1 kihajt. t. (Lehnhardt 
Sámuel rézmetszete), VIII l. 310 l. 203 mm. 
Enyhén kopottas, kiadói papírborítóban. Körülvágatlan példány. 
                                                            50.000,-          ►        120.000,- 
 
 
461. REMENYIK Zsigmond 
Bolhacirkusz. Regény. 
Bp. 1932. (Spitzer-ny.) 231 l. 200 mm. 
Első kiadás! Dedikált példány! A szerző második regénye. 
Megjelenése után nem sokkal perbe fogták vallásgyalázás miatt és a még fellelhető példányokat elkobozták. Remenyik írja: „A 
kötet elkobzástól megmentett példányait más borítólappal, más címmel ellátva terjesztgettem nagy titokban, kéz alatt (József Attila 
adta az új címet: „Perkin Fondor társasága”). és a birtokomban levél-üzenet szerint néhány példányt még el is kommendált belőle 
szegény Attila. Viszont, amikor néhány évvel rá az Egyesült Államokban, Philadelphiában a regény hősével, nevezett Perkins 
Fondorral (régi dél-amerikai ismeretség!) összehozott a sors, és véletlenül elkottyantottam, hogy személyében egy általam megírt 
regényalakot üdvözölhetek, miután elolvasta a kötetet, vérig sértetten egy életre megszakította velem az összeköttetést…” 
Fűzve, gyönyörűen restaurált példány, Bortnyik Sándor által tervezett, színes, kiadói papírborítóban.  Karton-tékában. 
                                                                                                                                                                20.000,-           ►        50.000,- 
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472. RÓTH Miksa (Pest, 1865 – Budapest, 1944.) 
„Tervek az artézi /a Széchenyi/ fürdő mozaikjaiból.” Gépirat 305 X 210 mm. méretű kartonlapon, fent. 
Alatta 4 felragasztott, eredeti akvarell-vázlat. 15.000,-          ►        130.000,- 
 
473. RÓTH Miksa (Pest, 1865 – Budapest, 1944.) 
Üvegablak tervei. 6 db. 
1. 110 X 145 mm., tus, akvarell, jobbra lent szignált, 250 X 315 mm. méretű kartonon. 
2. 200 X 195 mm., ovális templomablak-vázlat, tus, akvarell, jobbra lent szignált, a bal felső sarokban a művész bélyegzőlevonata, 
490 X 330 mm. méretű kartonon. 
3. 245 X 80 mm., templomablak-vázlat, tus, akvarell, középen lent szignált, alatta 
szárazbélyegzője, a bal felső sarokban a művész bélyegzője, 490 X 330 mm. méretű kartonon. 
4. 230 X 120 mm., üvegablak-vázlat, tus, akvarell, nem szignált, középen alatta a művész 
ráragasztott vignettája, a bal felső sarokban szöveg, nyomtatott betűkkel: „II. oszt. kivitel KVT. 
15. Tét.” 450 X 330 mm. méretű kartonon. 
5. Üvegablak-vázlatok, 1 kartonlapra 4 felragasztott, eredeti akvarell, tus, nem szignált, 
sorszámokkal ellátva (208, 209, 224, 225.) Róth Miksa fejléces kartonlapon, a nyomtatott 
szöveg: „Roth Miksa Üvegfestészeti Műterme – Atelier für Glasmalerei.” Mérete: 490 X 35 mm. 
6. 150 X 235 mm. üvegablak-vázlat, tus, akvarell, jelzetlen, nagy valószínűséggel Róth Miksa 
munkája. Mérete: 215 X 325 mm. 
Minden darabról színes kép készült; feltöltve az Axioart honlapjára.     80.000,-     ►    340.000,- 
 
474. RÓTH Miksa 
[Szűzanya, karján a Kisjézussal.] 
Ceruzarajz vázlat, kétoldalt ceruzás megjegyzésekkel. Nem szignált. Mérete: 193 X 110 mm. 
Hozzá tartozik: 
RMR. Róth Miksa monogram-terve (23 X 31 mm.), mely megvalósult és üvegablakain 
rendszeresen visszatérő elem. 
Tusrajz, kartonlapon, mérete: 70 X 145 mm.                                20.000,-          ►        130.000,- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
563. TICHY Gyula 
Egy tusos üveg meséi. (Előszó: Bálint Aladár.) 
(Bp. 1909, Világosság Ny.). 44 sztl. levél (ebből 36 egészoldalas tusrajz-reprodukció). 
306 mm. 
Az utolsó levélen a nyomda rajzos nyomdajegyével. A kötés Klein Ferenc és Társa 
műhelyében készült. A szecessziós stílusban illusztrált magyar könyvek egyik 
kiemelkedően legszebb darabja. Tichy Gyula (1879–1920) festőművész, grafikus a 
KÉVE tagjaként rendszeresen részt vett a kiállításaikon. Számos könyvet illusztrált, 
grafikai albumokat adott ki, melyek közül tételünk a legismertebb. Kiadói, 
selyemszalaggal fűzött,  Tichy Gyula címképével illusztrált borítóban.  Szép példány. 
                                                                                           50.000,-          ►        85.000,- 



         582 
 
582. UZANNE, Octave 
Les Modes de Paris. Variation du goût et de l'esthétique de la femme 1797-1897. Par - -. Illustrations originales de Francois 
Courboin. 
Paris, 1898. L. Henry May. IV l. 238 l. 3 sztl. lev. 100 t. (színes divatkép). 250 mm. 
Ezer példányból ez a 636., géppel számozva. 
A gyönyörű kötet a 18. század végétől a 19. század végéig tartó párizsi divatot követi nyomon, 100 színes képtáblával illusztrálva. 
Octave Uzanne (1851 – 1931.) francia bibliofil, író, kiadó és újságíró. 
Kiadói, dúsan aranyozott, bordázott gerincű félbőr-kötésben, felül aranyozott élmetszéssel, csodás darab. 
 50.000,-          ►        170.000,- 

 
 
 
595. WEÖRES Sándor 
Egysoros versek. Szántó Tibor montázsaival. 
(Bp. 1979. Szépirodalmi.) 80 sztl. lev. 123 mm. 
„Nádor Tamásnak szeretettel” dedikált példány! 
Kiadói papírkötésben, illusztrált borítóban, szép 
állapotban. 
                                    15.000,-          ►        34.000,- 
 
 
 
596. WEÖRES Sándor 
A hallgatás tornya. Harminc év verseiből. 
(Bp.) 1956. Szépirodalmi. 431 l. 245 mm. 
Dedikált példány: „Weöres Sándor szeretettel Nádor Tamásnak”. 
Kiadói egészvászon-kötésben, eredeti védőborítóval.                         15.000,-          ►        34.000,- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


